Snickaren som hoppas ha sin framtid spikad
- Det måste vara djungeltelegrafen!
Det säger snickaren
Magnus Pettersson, som
har fullt upp att göra
trots att företaget är nystartat och ingen reklam
förekommit hittills.
STORA MELLBY:Det före detta stationsområdet i Stora
Mellby är ju något av ett före tags center. Här ligger sedan tidigare exempelvis bland
annat Bra Åkeri, Enwex, Mellby gård och Stora Mellby mekaniska museum. Senaste
tillskottet är Pettersson s
snickeri, inrett i en före detta
ladugård, vilken renoverats
på ett smakfullt sätt, och där
det finns goda möjligheter att
expandera.
MAGNUS PETTERSSON, som
är tjänstledig från Kvänums
Kök, hoppas och tror att den
här satsningen ska bära frukt.
Det bör finnas ett behov eftersom den här typen av företag inte växer på trän i
Bjärkebygden.
- Det måste gå, säger han
med övertygelse i rösten när

AT kommer på besök. Det är
bråda tider, ändå ger han sig
tid med en pratstund. Inom
några dagar ska en stor leverans av 18 dörrar stå klar - och
det är definitivt inga standardmodeller. Nej, istället kopior
av äldre modell till en fastighet
med högt i tak. De största dörrarna är 240 centimeter höga,
alltså rejäla bamsar. Fönster
och trappor är annat som finns
i beställnings pärmen.
Han åtar sig i princip vilka
jobb som helst. Ju mera komplicerat, desto större utmaning . Bland tidigare alster
kan nämnas altaret och altarringen till Antens kyrka.
ATT UTBILDNINGEN ägde rum
l?å träteknisk linje på Magnus
Aberggymnasiet i Trollhättan
är ingenting han ångrar. Dels
älskar han att jobba i trä och
få utlopp för sin kreativitet.
Dessutom träffade han sin
blivande fru Veronika bland
skolbänkarna. Hon har alltså
samma jobb som han och är
anställd av ett företag i Främmestad.
Att företaget etablerades i
Stora Mellby är ingen tillfällighet. Tidigare hade Magnus

SNICKARE. Magnus Pettersson driver sitt företag i en före
detta ladugård .

elva mil att köra till och från
jobbet varje dag. Nu handlar
det bara om några steg från

den egna villan. Ladugården
tillhör en grannfastighet som
familjen köpt in.
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- Det kan inte bli bättre,
säger han avslutningsvis .
ANDERS THORN

